
... wrC 

Zmluva o dielo číslo: ol/Jo'' 

uzatvorená podl'a § 536 a následne Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany: 

l.OBEC VOJANY, IČO: 332 127, Obecný úrad Vojany, PSČ 076 72, zastúpená 
Štefanom Czinkeom - starostom obce, číslo účtu: 3024 - 622 l 0200 - d'alej ako 
objednávateľ 

2.GHP Medical Services, s.r.o., IČO: 36766542, so sídlom Okružná č. 1297/52, 
Michalovce, PSČ 071 Ol, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. 
v odd.: Sro vložka č. : 19701N, zastúpená MUDr. Pavlom Hermanom, konateľom, nie je 
platcom DPH - ďalej ako zhotoviteľ. 

Il. Predmet zmluvy: 

!.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosti pracovnej zdravotnej služby, 
týkajúcej sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu výkonu práce podľa 
zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to pre 19 zamestnancov objednávateľa. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vypracovať dokumentáciu, vstupný audit 
a zaradenie do kategórii v cene 149,-EUR a zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 
mesačne pre všetkých 19 zamestnancov v sume 18, l O EUR mesačne. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
činnosť vykonávať v súlade s platnou právnou úpravou. Objednávateľ sa zaväzuje výsledok 
činnosti od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 
2.Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosť vykonať vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť. 

4.Zhotoviteľ prehlasuje, že je držiteľom oprávnenia na vykonávanie činnosti ktorá Je 
predmetom tejto zmluvy. 

III. Čas plnenia 

!.Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dokumentáciu, vstupný audit, zaradenie do kategórii a 
odovzdať objednávateľovi do ................ O odovzdaní a prevzatí objednávateľ a zhotoviteľ 
spíšu písomný zápis. 

2. Pracovnú zdravotnú službu sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať pre objednávateľa od 
uzatvorenia tejto zmluvy na dobu neurčitú. 

3.Ak zhotoviteľ dielo ukončí pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo 
prevziať. 

4.Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
~~~~~~:~ateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so sp~lnením 
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5. Túto zmluvu môžu vypovedať zmluvné strany bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 
3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

IV. Podmienky vykonania diela 

l. Objednávateľ zabezpečí aby zhotoviteľ nebol rušený pri vykonávaní diela inými osobami. 

V. Zmluvné pokuty 

l.V prípade že zhotoviteľ bude v omeškaní so splnením diela, zmluvné strany sa dohodli, na 
zmluvnej pokute vo výške 0,5% z dohodnutej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania až 
do ukončenia diela. Zmluvná pokuta je splatná do l O dní odo dňa doručenia jeho písomného 
doručenia objednávateľom. 

2.V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela, sa zmluvné strany dohodli na 
zmluvnej pokute vo výške 0,5% z dohodnutej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania . 

• 

VI. Záverečné ustanovenia 

l.V prípade zmeny rozsahu predmetu zmluvy na základe požiadavky objednávateľa, 

zhotoviteľ môže pristúpiť k vykonávaniu činnosti iba na základe písomného dodatku k tejto 
zmluve. 
2.Cenu za zhotovené dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry. 
3.Faktúra bude mať náležitostí v zmysle zák.č.222/2004 Z.z. 
4.Faktúra je splatná v lehote do 15 - tích dní odo dňa jej doručenia. Mesačné náklady pre 
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi vždy 
po uplynutí troch kalendárnych mesiacoch. 
5.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
dve vyhotovenia. 
6.Na práva a povinností neupravené v tejto zmluve sa vzťahujú ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 
7.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom jej zverejnenia na 
internetovej stránke obce. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba vo forme 
písomného dodatku. 
8.Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich práva a 
slobodnej vôle, vážne, určite, zrozumiteľne. Autentičnosť tejto zmluvy potvrdzujú svojimi 
podpismi. 

Vo Vojanoch dňa . !..~ :.~: ..... 2015 

Objednávateľ: 
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